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چكیده
متن داستانی ،انباشت واقعیت و خیال است .آفرینشگر متن ادبی هم تجربههای زیستی بیرونی و درونی را در سااختار ادبای سااده یاا
پیچیدهای هماهنگ میکند که ترکیبی از واژگان و عناصر داستانی باشد .درک و شناخت درست از داستان نیا در گارو شاناخت
شکلهای آگاهی است که با ساختار متن و معنای آن گره خورده است .یکی از نظریههای ادبی برجسته در تج یاه و تلییال آراار
ادبی و هنری ،نظریة جامعهشناسی و بهویژه جامعهشناسی مارکسیسم اسات کاه در فرآیناد بررسای آن ،مبااونی اون ایادئولوژی
(هژمونی) اقتصاد و باور به زیرساخت بودن آن ،طبقات اجتماعی ،شیء شدگی انسان و از ساوی دیگار ،باتوارگای کااو و امناال
آن مطرحاند .موضوعات جامعهشناختی ادبیّات یا همان اجتماعیات در ادبیّات و از جمیاه پارداختن باه تاثریر و تاثرارات موضاوعات
ادبی و جامعهشناسی و زندگی طبقات فرودست جامعه و شیوههای زیست اجتماعی آنان ،فرهناگ و عناصار فرهنگای از مضاامین
داستانی معاصرند که با آرار نویسندگان معاصر و از جمیه عییاشرف درویشیان گره خوردهاند .در ایان مقالاة توصاییی ،اسانادی و
مبتنی بر تج یه و تلییل تالش شده است با رویکرد نقد اجتماعیِ متنِ پیر زیما و بهویژه روشهاای تجربای و دیاالکتیکی اجتمااعی
او ،پیوند پیچیدة متن با زمینههای اجتماعی آفرینش و تکوین داساتان «هماراه آهناگهاای باباام» عیایاشارف درویشایان تلییال و
بررسی شود.
کلیدواژهها :ادبیّات داستانی ،داستان کوتاه ،نقد جامعهشناختی ،متن اجتماعی ،عییاشرف درویشیان.
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 .7مقدّمه
آغاز قرن نوزدهم میالدی را باید ابتدای راهی دانست که جامعهشناس سرشناس ،دورکایم 1خواساتار ادغاام و
تیییق جامعهشناسی با دیگر دانشهای بشری شد .بدین ترتیب مطالعاات باین رشاتهای جامعاهشناسای و عیاوم
دیگر و از جمیه وابستگی و پیوستگی جامعاه و ادبیّاات و هام ناین موضاوع عناصار ،مفلایاههاا و زمیناههاای
جامعهشناختی با ادبیّات و به طور کیای هنر در سادة بیساتم و باا تاالشهاای جادّی فالسایه ،جامعاهشناساان و
پژوهشگران ووزة نقد ادبی صورت پذیرفت .در عصر تقسیمبنادی و تخصّصای شادن عیاوم ،جامعاهشناسای
ادبیّات و پا

از آن نیا جامعاهشناسای در ادبیّاات یاا هماان اجتماعیاات در ادبیّاات پایاهگاذاری شاد .ابتادا

پژوهش های دانشمندان غربی کماکان به ووزة جامعه شناسی کمّی رُمان و اف ون بر خودِ ارر ادبی ،ساه عنصار
دخیل در آن؛ یعنای پدیادآورناده ،ناشار و توزیاعکنناده و مخاطاب معطاوف باود؛ باه عباارتی دیگار بیشاتر

جامعهشناسی ادبیّات بود تا جامعهشناسای در ادبیّاات یاا اجتماعیّاات در ادبیّاات .آرااری اون جامعاهشناسای
ادبیّات ،دفاع از جامعهشناسی رُمان هم ناظر به این مباوث بود .در این صاورت ،جامعاهشناسای ادبیّاات ،مانناد
جامعهشناسی عیوم دیگر ،ناظری بیطرف است و از منظری خاص به آرار ادبی و مراول شکل گیری ،انتشاار،
توزیع و مخاطبیابی توجّه دارد .تقسیمبندی جامعهشناسیِ پدیدة ادبی ،جامعهشناسای آفارینش ادبای و مانناد
آن نی نتوانسته است صورتمسئیه را تغییر دهد .با این توصیف ،این موضوع بین رشتهای در دنیاا و باه تباع آن
در کشور ما ،پیشینه و بیشینة ندانی ندارد .غالملسین صدیقی و امیروساین آریاانوور از بنیاانگاذاران آن در

ایران هستند .اخیراً کتابها ،پایاننامهها و مقاوتی در این زمینه نگاشته شده است که جا نقاد اجتمااعی رماان
معاصر فارسی عسگری و واقعیّت اجتماعی و جهان داستان :جامعهشناسی هنر و ادبیّاات بیشاتر آنهاا معطاوف
به شعر فارسی است.
 .7-7ضرورت و پیشینة پژوهش

جامعه و نهادهای اجتماعی ،ون اندامهای یك پیکره به هم وابسته و پیوستهاناد .ایان وابساتگی و پیوساتگی،
خواه ناخواه در برخورد و تثریر و تثرار ادبیّات نی کنش و واکنشهایی را ایجاد میکند .به عباارت دیگار آراار
ادبی در گذر زمان و در ویات پویای خاود ،توانساتهاناد اون آییناهای مظهار و مجاالی دردهاا ،آرماانهاا،
فرهنگها ،هنجارهاا و ناهنجااریهاای طبقاات گونااگون اجتمااعی باشاند .از دیگار ساو هماین آراار ادبای،
توانستهاند ،الهامبخش زندگی مردم و انگی ة ورکتها ،جنبشها و به طور کیاای بساتر مهامّ تلاوّوت جامعاه
باشند .به همین سبب کمتر دورة ادبی را میتوان پیدا کرد که ویقاة اتاصاال تعامال آفریننادگان آراار ادبای باا
1. David Emile Durkheim
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بستر جامعه به کیای قطع شده باشد .در ادبیّات فارسای عصار بیاداری و مشاروطه و دورة معاصار ایان تعامال و
تثریرگذاری و تثریرپذیری به دوران تعالی و کمال خود رسیده است( .ن.ک :وااتمی :1923 ،ی.ک .ل .و -3
 .)1ظهور جنگهای داخیی و اعتراضات ،فروپاشی نظام قاجار ،کودتای رضاخانی و شکلگیری پایگااههاای
اجتماعی سناتی و مسندهای وکومتی نو ،آشوبهای عقیدتی و آشنایی با نلوة زیست جواماع اروپاایی باعاث
شد« :اوایل قرن سی دهم هجری ،مطابق با قرن نوزدهم مایالدی ،نقطاة آغااز تلاوّوت اجتمااعی در ایاران باه
شمار رود» (زرینکوب.)1 :1922 ،
با تغییرات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در بطن جامعه و آغاز تلوّوت اجتماعی و سیاسای ،ادبیّاات نیا
در هر دو زمینة نگارش و معنا و مضمون ،آرامآرام سیر تلوّلی پیدا کرد« .رشد سارمایهداری  -کاه باا سسات
کردن پایههای نظامهای کهن همراه بود -خواست مشروطیّت و وکومت قانونی را مطرح میکارد ،خواساتی
که با بیاعتبارکردن ارزشهای مثلوف بارای ماردم و آزادیهاای باورژوایی ،اهمّیّات قائال مایشاد .ادبیّاات
دورههای متثخار باه شادّت تلات تاثریر فرهناگ غارب و پارداختن باه مساائل زنادگی اجتمااعی و انتقااد از
وکومت استبدادی و خرافات و موهومات ،وظییهای متیاوت با ادبیّات قدیم به عهده گرفات .ضارورت بیاان
این وظییة تازه ،ورود موضوعها و شخصیّتهای تازه به عرصة ادبیّات و بهکارگیری شاکلهاای جدیاد ادبای
را به همراه داشت( ».ن.ک :عابادینی ،1962 ،ج اوّل .)13 :نشاانههاای ناین نگرشای باه رساالت ناو ادبیّاات،
بهخوبی در نامه و اندکی پیشتر در رسالة قریتکا از میرزا فتلعیی آخوندزاده دیاده مایشاود« :دور گیساتان و

زینت المجال

گذشته است .امروز این قبیل تصنییات به کار نمیآید .اماروز تصانییی  -کاه متضامن فوایاد

میات و مرغوب طبایع خوانندگان است ،فنا دراما و رمان است» (آخوندزاده ،بیتا.)2 :
رویکرد ادبیّات جدید با وظییة متیاوت ،زمینه را برای ورود نویسندگان به زمینههای تازه فاراهم مایکارد.
البتاه نخستین رمانهای فارسی مقارن انقالب مشروطه یا اندکی پ

از آن به تعبیار مصاباویپاور؛ یا ی جا

گری ی آزمایشی و یا پژوهشی برای یافتن شیوهای تازه از بیان ادبی نیست .ایانهاا یاا نوشاتههااییاناد در وادّ
پاورقیهای تاریخی و یا بلر طویلهای پندارگرایانه که به سختی از قصّه و افسانه و وماسه تشاخی
از نظر نویسنده با رمان زیبا است که رمان در ایران کالبد راساتین خاود را یافتاه و انادکی پا

پذیرناد.

از آن باا باوف

کور به پایة شگیتانگی ی از پیشرفت میرسد( .ن.ک :مصباویپور ایرانیان.)91 :1922 ،
درویشیان از آن دست نویسندگان پرکار و برجستهای است که دست کم نمایندة ساه دورة تثریرگاذار در
تاریخ ادبیّات داستانی است و با اینکه در مورد آراار وی نقاد و پاژوهشهاای خاوبی انجاام شاده اسات ،امّاا
همچنان نیاز به واکاوی بیشتر آرار و سبك ادبی وی و مطالعات بین رشتهای و از جمیه تلییل جامعاهشاناختی،
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روانشناختی در مورد آرار این نویسنده اوساس میشود.
تالشهای جدّی در زمینة جامعهشناسی ادبیّات و بررسی زمینهها و مضامین اجتمااعی و باه عباارتی دیگار
مباوث اجتماعی موجود در ادبیّات ،از آغاز قرن بیستم مورد توجّه پژوهشگران عرصة فیسیه ،جامعهشناسای و
ادبیّات گردید .این بلث به صورت جدّی و با پاژوهشهاای دانشامندان و پژوهشاگران غربای مانناد لوکاا
گیدمن ،باختین ،ژاک لنار ،آدورنو ،برشت ،ژان ایوتادیه ،اسکارپیت ،ماکوزه و دیگران آغاز شد و اداماه پیادا
کرد .باید اف ود که :پژوهشهای نخستین آنان کماکان به ووزة جامعهشناسی کمّی رُمان و اف ون بر خاودِ ارار
ادبی ،سه عنصر دخیل در آن؛ یعنی پدیدآورنده ،ناشر و توزیعکننده و مخاطب معطوف شده است.

در ادبیّااات فارساای تلقیقااات تخصّصاای و ماانظام بااا مباوااث اجتماعیااات در ادبیّااات فارساای غالملسااین
صدیقی و دانشگاه تهران آغاز شد .پ

از آن تالشهایی در زمینة ترجمه و اقتبااس باا ایان رویکارد صاورت

پذیرفت که از مهمترین آنهاا کتااب جامعاهشناسای در ادبیّاات ترجماه و تلقیاق معصاومه عصاام ،نظاری و
گذری بر جامعهشناسی ادبیّات از ومید صنعتجو ،نمادها و جستارهای جامعاهشناسای در ادبیاات از ملماود

روحاومینی ،گستره و ملدودة جامعهشناسی هنر و ادبیّات برگردان و ویرایش فیروز شیروانیو ،جامعاهشناسای
ادبیّات فارسی از عییاکبر ترابی ،نقد اجتماعی رمان معاصر از عسگر عسگری و ند مقاله و پایاانناماة موفااق
مانند «دربارة جامعهشناسی و ادبیّات» از عیی میرفطاروس« ،شاوک شاعر شاامیو و جامعاهشناسای ادبای ماا» از
عییرضا پنجاهای« ،بررسای جامعاهشاناختی شاعر و ننار والات وایاتمن» از مهادی جنگای کاالت« ،رویکارد
جامعهشناختی رمان تنگسیر وبك» از وافظ واتمی و «جامعهشناسی ادبیّات داستانی» از شاپور بهیاان نگاشاته
شده است.
گروهی از نویسندگان آرار ادبی هم به جنبههای جامعهشناختی و تلییال زمیناههاای فرهنگای و اجتمااعی
آن توجّه خاصّی داشتهاند که میتوان از غالملسین یوسیی در نگارش شامة روشان ،شااهر مساکوب در

مقدّمهای بر داستان رستم و اسیندیار و سرگذشت اجتماع و داستان ادبیّاات ،واز وسان میار عابادینی در صاد
سال داستاننویسی نام برد .با اینکه هر کدام از تثلییات و تلقیقات نامبرده توانسته است ،گوشاههاای پنهاانی از
ابهامات موجود در زمینة مورد نظر را آشکار کند ،امّا باید اذعان کرد که تنهاا پاژوهش درخاور توجّاه باا ایان
رویکرد ،نقد و تلییل نظریة بازتاب واقعیت در تبیین نظریة جامعهشناسی و مارکسیسم عیی تساییمی در کتااب

نقد ادبی ،نظریههای ادبی و کااربرد آنهاا در ادبیّاات فارسای اسات کاه باا توجّاه باه داساتان کوتااه «نادارد»
عییاشرف درویشیان صورت پذیرفته اسات( .ن.ک :تساییمی .)116-111 :1932 ،کاار ملمّاد خالونادی در
پایگاه اینترنتی وک مطیبی با عنوان «جامعهشناسی داستان هماراه آهناگهاای باباام» درج نماوده اسات کاه
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ضمن ارج به کار ایشان ،این کار مختصر هرگ وافی به مقصود نباوده ،در عاین واال بایاد اعتاراف کارد کاه
همین پژوهش ،عامل و ملراکی برای پژوهشهای جدّیتر و از جمیه پژوهش واضر گردیده است.
 .5علیاشرف درویشیان ،آثار و سبک ادبی
عییاشرف درویشیان (م . 1911ش) عضو کانون نویسندگان ایران و اهل کرمانشاه است و آنگوناه کاه خاود
گیته است« :زندگی را در جدال با روزها آموخته است .از شاگرد بناایی و آهنگری تا شاگردی در مغاازههاای
گوناگون و باربری و مانند آن را در کودکی ،تجرباه کارد .بعادها ،معیاام شاد و باا انتشاار نخساتین مجموعاة
داستانی :از این وویت (. 1921ش) زندگی فاجعهبار مردم غرب کشور را با ننری روان و باه شاکیی صاری و
گ ارشی توصیف کرد( ».ن.ک :عابدینی ،1962 ،ج اول .)123 :آرار برجسته و ماندگار :آبشوران ،فصل ناان،
همراه آهنگهای بابام ،ندارد و درشتی ،تداوم شیوة نویسندگیاش بر مبنای واقعیّتهاای اجتمااعی و متاثرار از
شرایط اقییمی و تجربههای معیامی در روستاهای غرب کشور است .رمانهای معروف :آبشوران ،سایول  12و
سالهای ابری در هار جید ،هر کدام ند بار و با شمارگان باو اپ و منتشر شاده اسات .وی از نماینادگان
سبك رئالیسم انتقادی سوسیالیستی ایران است.
پورعمرانی گسترش و میدان دادن به پیرنگ ،پیش بارد رویادادها ،فضاساازی ،شخصایّتپاردازی،
ایجاد کشش در خواننده ،اف ایش جذاابیّت و بیدارکردن و ّ کنجکاوی و ایجاد تعییق «هاول و وو» ،نجاات
خطا طولی و عرضی از رکود و یکنواختی و سرانجام ایجاد هیجان را از ویژگیهای داستانهای وی مایداناد.
(ن.ک :پورعمرانی .)161 :1926 ،همچنین گیته شده« :سادگی در فرم و به نوعی مضمونملوری و توجّاه باه
ایدئولوژی ،تثکید فراوان به ایجاد صمیمیّت ،استیاده از روایت بیانی به جای تصویری و توجّاه باه کرمانشااه و
اقییم آن از مهمترین ویژگیهای سبك ادبی این نویسانده اسات( ».ن.ک:خالونادی« ،نقاد آراار درویشایان»
(.)www.chouk.ir )1932/1/12

او تجربههای بسیار سودمندی در واوزة ادبیّاات کاودک و نوجاوان و باا آرااری اون روزناماهدیاواری
مدرسة ما ،کی برمیگردی داداش جان؟ ،آتش در کتابخانة بچّهها ،ابر سیاه ه ار شم ،قصّههاای آن ساالهاا
و ...دارد .نویسنده با تثلیف و گردآوری قصّه برای کودکان و کتاب کودکان و نوجوانان و هام ناین تادوین
بیست جید فرهنگ افسانههای ایران با همکاری رضا خندان مهابادی خدمات ارزنادهای باه ایان واوزه کارده

است .در فرهنگنویسی کُردی ،اپ و انتشار مجموعه مقاوت نقد ،سخنرانی و گیاتوگاو باا ناام :اون و
را و نقد و بررسی رمان و داستان کوتاه و آرار شاعران و نویسندگان دیگر قادرت درک ،تلییال و اساتنبا
نافذ و صائب خود را بارها نشان داده است و جهاان اندیشاگیاش در ایان آراار آشاکار اسات« .داساتانهاای
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درویشیان بوی ملرومیت میدهد .نمایانگر انسانهایی است که آرزوهایشان بر باد رفته است؛ انسانهاایی کاه
در نابرابریهای اجتماعی له میشاوند؛ شاکاف و اخاتالف طبقااتی آنهاا را خُارد مایکناد و آنهاا صادای
شکسااته شاادن خودشااان را ماایشاانوند» (اوماادی سااوادکوهی« ،عیاایاشاارف درویشاایان» ()1932/11/11
.)www.ketabnak.com
 .9معرّفی داستان همراه آهنگهاي بابام با روش تجربی -دیالكتیكی پیر زیما
«روزها عروسك در دست من با آهنگ بابام میرقصاد( ».درویشایان .)11 :1922 ،هماراه آهناگهاای باباام،
یکی از داستانهای هشتگانة مجموعهای به همین نام ،شامل داستانهای« :اناار»« ،ظیامآبااد»« ،صای »« ،ماادر
نمونة من»« ،سلر در رسبد» و «یاره» است .داستانها ،گ ارشگوناه و توصایییاناد از زباان سااده و معصاومانة
کودکانه که هر کدام جدای از القای آگاهیهایی از عناصر و مفلایههاای فرهنگای ،همچاون باورهاا ،آداب و
رسوم ،شیوة زندگی ،شخصایّتهاای داساتانی ،باازنمود شارایط اجتمااعی و انگاارههاای ذهنای انساانهاا در
موقعیّتهای متیاوت و رویکرد آنان در وضعیّتهای دشوار مقابل است.
راوی داستان با پدرش ،عیسی و عموکاهی در ریختهگری قاسم اوکاو کاار مایکنناد .تاه گیولاة تاوپی
داخل کوره منیجر و عیسی کشته میشود .به دنبال آن ،پادرِ راوی نیا بینااییاش را از دسات مایدهاد .عماو
کاهی زمینگیر و خانهنشین میشود .راوی و پدرش با قا اق ای از قصر شایرین ،مخاارج خاانواده را تاثمین
میکنند و بعد به تهران میروند .پدر با نواختن تار در خیابانها درآمدی باه دسات مایآورد و بارای خاانواده
میفرستد .عروسك دستساز مادرب رگِ راوی دزدیده میشود .سارانجام راوی مایخواهاد روزی نویسانده
شود و قصّة زندگی پدر و عروسك گمشده را بنویسد« :مینویسم کاه عروساك ماا را دزدیادهاناد؛ کاه نناه
جان! من درس میخوانم ...بابا جانم! مان درس مایخاوانم و کتااب هام زیااد مایخاوانم تاا نویسانده شاوم»
(درویشیان.)12-12 :1922 ،
درویشیان در این مجموعه داستان ،اگر ه باا شایوة گ ارشای و توصاییی ،برانگی اننادة عواطاف خوانناده
است ،امّا روایتگر جامعة عصر خویش است .روایتها و گرهها و گرهافکنیهاای داساتانی ،درد هماة ماردم و
نهتنها کودکان است .توصیفهایش از زمان و مکان شکلگیری یا زمینة داستان و شخصایّتهاا باا گری هاا و
ناگ یریهایی که دارند ،آیینة شیافی از دوران گذار جامعه ایرانی و برون آمادن بخشای از جامعاة روزگاار او
از تنگناهای سنات و درافتادنهای ناگ یر در فراخنای تجدّد با همة دردسرها و آشیتگیهاای آن اسات .تقابال
نظام بورژوایی با طبقة پرولتاریا در تمنییی روشن ،سییی نظام سرمایهداری است در سرقت عروسك باه گاوش
جامعة کارگری.
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طرح داستان یا همان «شبکة استدولی و رواباط عیاات و معیاولی در واواد » (پاورعمرانی.)113 :1926 ،
بسیار ساده است .پایة شبکه در این داستان ،شبکة عمل و زمینهساز شبکههای دیگار ،جماعآوری قراضاههاای
آهن است .در گیر و دار این طرح ساده ،عقده یا گرهی داستان را از کرختی و یکناواختی بیارون مایکشاد و
فراز و فرود میبخشاد .تاه گیولاة تاوپی هام جماعآوری مایشاود کاه هنگاام ذوب شادن در کاوره منیجار
میگردد .در واقع شبکة دوم وواد داستان که با انیجار گیولة توپ ،در معرض این رویداد واقع مایگاردد،
شبکة انسانی است و وواد متعدّدی را هم رقم میزند .شبکة سوم؛ مشکالت و آسیبهای اجتماعی از ناوع
قا اق ،دستگیری ،مهاجرت ،شغل کاذب در شهر ب رگ تهران .تهاران شاهری اسات کاه هویّات ،صاداقت،
ملبّت و عاطیه و در کوتاه سخن؛ همه ی را از آنان میگیرد .هستة شکلگیاری سااختار و مهامتارین شابکة
آن ،موضوع اعتقادی است .در این جساتار ،نویسانده باه جامعاهشناسای رفتاار طبقاات اجتمااعی توجّاه نشاان
میدهد و از عیات وجودی شخصیّتهای نوعی و پاردازششادة دوساویه کاه از یاكساو نماینادگان جامعاة
رنجدیده و زومتکش کارگریاند :راوی و پدر و مادرش ،عیسای سرباز و مادرش ،ماشااءا تاارزن ،عماو
کاهی و از سوی دیگر در رأس قشر دارا و جامعة رفاهزدة بیدرد ،قاسم اوکاو ،منل مش باقر تااجر خشاکبار
ده در داستان ندارد قرارگرفته است .او که همه ی دارد« :دکاان ریختاهگاری ماال او اسات .او دو تاا دیا ل و
یك ترییی هم دارد .یك قهوهخانة ب رگ و یك قمارخانه هم دارد ...عمو کاهی میگویاد :قاسام ااو کااو
امسال به وج میرود ،ولی یك پر کاه هام نمایارزد( ».درویشایان .)3-2 :1922 ،ایانگوناه نویسانده از زباان
راوی نیرت خود را از ریاکاری او بیان میکند .ماجرای دخترک مرد رروتمند زورگو ،دعاوای پادر زورمناد
دخترک با پدر نابینای راوی ،دزدیده شدن عروسك راوی در همین راستا گ ارش شدهاند.
پدر راوی ،هر ند گاهی اعتراضی دارد ،امّا در کل ،شخصیّتی منیعال ،ایساتا و تساییمشادة زماناه اسات و
وتای نابینایش میکنند و با این کار در اصل دانایی و خردش را میگیرند .عیسی ،جاوانِ از ساربازی برگشاته،
شخصیّت تالشگر و پویایی دارد و سخت مورد عالقة راوی داستان است .با جوانمرگ شدن ایان شخصایّت،
جوانمرگی قشری پویا و ملبوب جامعه در برخورد با صاوبان قدرت و رروت به تصویر کشیده شاده اسات.
گاا ینش نااام نمااادین عیساای باارای او ،نشااان از باایگناااهی و قربااانی شاادن و در نتیجااه ،نجاااتدهناادگی
ایاادئولوژیاش دارد .شخصایّت عمااو کاااهی و ماشاااءا تااارزن ،هاام نمااادپردازی شاادهانااد .آدمهااای تنهااا و
بیک  ،بیهویّت و فاقد جایگاه اجتماعی خاص که در داستان گاذرا هساتند و سایاه شاده و انگاار تنهاایی و
مرگ سرنوشت ملتوم آنان است .از شخصیّتهای مورد عالقة بیشتر داستانهای امنال درویشایان ،وباك و
ب رگ عیوی است.
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در کمتر ارری از ادبیّات فارسی که هنوز هم باورهای مردساورانه و تبعیض و بیعادالتی نسابت باه جان
زن بر آن واکم است ،شخصیّت زنی ون مادر راوی ترسیم شده است .او مظهر زنای زجرکشایده ،مقااوم و
سناتی در جامعة ایران است .زنی که با واقعیّتهای زندگی ،کنار مایآیاد و بارای زنادگی ،دوری از شاوهر و
فرزند را میپذیرد .مادرب رگ راوی با عروسكهاای معناادار دساتساازش آناان را باه آینادة خاوش نویاد
میدهد .دخترک و پدرش ،نمایندگان جامعة انگیی نو با همین عروسكهاا وارد داساتان مایشاوند .انگاار باا
آزار مرد نابینا و عروسك دزدی ،آرزوهای نسیی زخمخورده و دردکشایده را مایدزدناد .راوی داساتان نیا
نمادپردازی شده اسات .او در رخادادها ساهیم اسات و تماشااگر صِارف نیسات .ربات و ضابط مایکناد ،ناه
کوراست و نه بیتیاوت .میبیند ،متثرار میشود ،زجر میکشد و به خاطر میسوارد و شم به فردایی دارد کاه
بازنمون همة این داشتهها باشد.
در ادامه ،داستان فرایندی تکوینی دارد و نویسنده بر اساس هماین بیانش و بااور و طراوای ذهنای ،جادال
عوامل و رویارویی آنان را ترسیم میکند تا داستانی را بیافریند کاه باا وضاور شخصایّت کییادی آن روایات

میشود .جدالی که تقابل نظام سارمایهداری و جامعاة کاارگری اسات .اتایااقی کاه باا نوشاتن داساتان هماراه
آهنگهای بابام ملقاق میگردد ،آرمان کودک راوی داستان است؛ شخصی که مایخواهاد روزی نویسانده
شود و همة اینها را بنویسد .در بیشتر داستان های درویشیان و از جمیاه ایان داساتان ،روایات باا ساوم شاخ
جمع «ما» نقل میشود و راوی دیگران را در مشکالت خود سهیم و درگیر میکند.
نقطة اوج داستان ،هم شگردی دیگر در رویادادهای آخار داساتان قارار مایدهاد« :باباا جاانم! مان درس
میخوانم و کتاب هم زیاد میخوانم تا نویسنده بشوم و زندگی تو و ننه و ماادرب رگ را بنویسام؛ سرگذشات
عیسی و مادرش را بنویسم .ویف است عیسی فراموش بشود» (درویشیان .)31 :1929 ،سرانجام ایانکاه فارود
داستان نی  ،فرودی نمادین و کهکشانی است .فرود نیست .پ

کشیدنیِ باورمند است تا اوج گرفتنی به دنباال

داشته باشد« .دراز میکشم و از گوشة در به ستارهها نگاه میکنم و دلم میخواهد خاواب عروساکم را ببیانم»
(همان.)31 :1929 ،
 .4رویكرد نقد اجتماعی به متن ادبی
 .7-4اوضاع سیاسی و مقتضیات اجتماعی بسترساز

همانگونه که اشاره شد ،بستر جامعه باا شاکلگیاری واواد  ،بهاناه و دساتمایاة هناروران و نویساندگان و
سرایندگان برای خیق آرار ادبی و هنری است و از سوی دیگر ،این آرار الهاامبخاش ورکاتهاای انقالبای و
اصالوی است .با اذعان به این مطیاب ،موقعیّات و شارایط اجتمااعی ،زماان خیاق ارار و شخصایّت و جایگااه
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اجتماعی خالق ارر ،از عوامل مهمّ نقد جامعهشناختیاند .مضاف بر این در نقاد جامعاهشاناختی ادبیّاات ،بخاش
عمدهای به نظام طبقاتی یا قشربندی اجتماعی و تثریر طبقة مربو به نویسنده و شاعر وابسته است.
گسترش شکلهای ارائة بیان ادبی با مضاامین مختیاف سیاسای ،فرهنگای ،اقتصاادی و اجتمااعی در دورة
مورد بلث ،تلت تثریر ساختار و شیوة وکومات و نهادهاای اجتمااعی ،عیمای ،آموزشای ،بهداشاتی ،صانایع
جدید و شیوههای نو کشاورزی ،دامداری و مانند آن است.
به گیتة یلیی آرینپور «شاید ند سالی در اوان مشروطیّت و در بلبوواة جناگ دوم باینالمیال و روناق
او اب و بعد نی دو سه سالی در قضایای میای شدن نیت بتوان سراغ روشنیکران را در قیاب اجتماعاات کنیار
مردم گرفت .تنها در همین سه دوره است که روشنیکران از ان وای خود درآمدهاند و با ماردم در رابطاة دائام
هستند» (آرینپور ،1911 ،ج  .)161 :1بعد از کودتای مرداد (1921ه.ش) سرکوب و انا وای شادید فکاری و
روانی هر نوع ارتبا اجتماعی را از بین میبرد و گسست دیگری در تاریخ و فرهناگ ایاران پایش مایآورد.
زمستان بسیار سختی که به قاول اخاوان رالاث؛ هاوایی با

ناجوانمرداناه سارد داشات و سارها را در گریباان

فروبرده بود و کسی را یارای پاسخ دادن نبود ،یادگار آن دورة تاریك است.
دورة بلران اندیشه و گذار اجتماعی با وجود اقداماتی اون انقاالب سایید و آزادیهاای نسابی تاا ساال
( 1921ه.ش) ادامه داشت و بیدرنگ وارد بخش دیگر از تاریخ پرتالطم نشر اندیشهها در ایران گردیاد .دهاة
هل شمسی را باید دوران طالیی خیق آرار ادبی دانست که میتوان گیت :واصل همین دورة انتقاالی اسات.
دورانی که از دیدگاه قیصر امینپور« :بلرانهای فکری ،اخالقای و رووای فاراوان پیادا مایشاد .ساناتهاای
پیشین فرومیریخت و افکار و آداب تازه شکل مایگرفات .باه طاور کیاای جامعاه از سانخی باه سانخ دیگار
میگرایید» (امینپور.)923 :1929 ،
دهة پنجاه شمسی مقارن با ادامة تغییرات سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتمااعی و همساویی باا تلاوّوت
جهانی و سیاستهای بینالمییی بود و جامعة ایرانی نی به جهان مدرن ،بیش از گذشاته روی مایآورد .توساعة
سریع اقتصادی و نیازمندیهای جدید به شمار مدارس ،ملصّالن و دانشجویان و کارمندان افا ود و در شاکل
زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم تغییراتی عمده به وجاود مایآورد .نویساندگان تهرانای و شهرساتانی اون

درویشیان در بستر نین تغییراتی ،تجربیاتی سودمند ارائه دادند و گرایشی پیدا میکرد که باه تعبیار صاد ساال
داستاننویسی ایران ،از «ادبیّاتِ گری به ادبیّاات مقابیاه ،بیاداری و باه خاودآیی منجار مایشاد» (میرعابادینی،
 ،1962ج .)123 :1
نویسنده ،با نخستین تجربه در این وویت (.1921ش) و همزمان با آموزگاری در منااطق ملاروم ،توانساته
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بود بهخوبی زندگی فاجعهبار مردم غرب کشور را با ننری روان و به شکیی صری و گ ارشای توصایف کناد
و ضمن اشاره به بیکاری و ناداری مردان و صبوری زنان ،به تثریر فقر و بیمااری و جهال بار کودکاان تاوجّهی
ویژه نشان دهد .بعد از آبشوران و فصل نان هم همراه آهنگهای بابام ( 1929ه.ش) اپ و منتشر شد کاه در
همة آنها شرایط زیساتی و تجربیاات در موقعیّاتهاای مختیاف بیاان شاده اسات و باه ناوعی اساناد داساتان
اجتماعی یا واقعیّتهای اجتماعیِ پردازششده در قالب داستان هستند.
 .5-4زمینهها ،عناصر و مؤلّفههاي اجتماعی

یکی از روشهای متیاوت در رویکرد جامعهشناسی آرار ادبی ،جامعهشناسی نقاد اجتمااعی یاا جامعاهشناسای
متن ادبی است که در کنار جامعهشناسی اناواع ادبای ،جامعاهشناسای سااختارگرای تکاوینی و جامعاهشناسای
فاعلِ ادبی کاربرد دارد .واض است که هر کدام از این روشها ،ارر یا متن ادبی را به گوناهای خااص تلییال
و بررسای ماایکنناد .اهمّیّاات روش ماورد نظاار در ایان اساات کاه« :نویسااندگان و هنرمنادان همیشااه آگاااهی
جامعهشناختی نمیدهند؛ بیکه دادههای جامعهشناختی را در اختیار خوانندگان قرار مایدهناد و جامعاهشناسای
در وقیقت مدیون این دادههای نقل شده است» (توکایی.)3 :1931 ،
این روش یکی از شُعب نقد دیالکتیك جامعهشناسی ادبیّات است که با نام پیر زیما شاناخته شاده اسات و
ابتدا به بررسی و تلییل ماتن ادبای باه عناوان ارزش زیباشاناختی توجّاه دارد .روش نقاد اجتمااعی باه معناای
شناخت جامعهشناسی متن است؛ یعنی به جای اینکه مانند دیگر شاخههای جامعهشناسی ادبیّات باه درونمایاه و
اندیشة پیچیدة واکم برارر بوردازد ،به گونگی روایت مسائل اجتماعی و منافع جمعی در عرصههاای معناایی
 نلویِ ارر توجّه دارد .پیر زیما معتقد است« :زبان ،واژگان ،تقابلهای معنایی و جماالت یاك ارار ادبای کاهالبتاه خالق ارر ،آنها را به صورت بدیهی و طبیعای باه کاار مایگیارد ،جیاوهگااه ایادئولوژی باه معناای مناافع
اجتماعی خاصاند ،بنابراین در تلییل یك ارر ادبی ،ابتادا مایبایسات سااختار اجتمااعی  -زباانی ماتن؛ یعنای
«وضعیّتی که واصل تجربة زنادة نویسانده و گاروه اجتمااعی اوسات» (ایوتادیاه ،)113 :1921 ،روشان شاود.
سو

میتوان به دیگر موضوعات جذبشدة متن ،دست یافت و به تلییل آنها پرداخت .در ضمن رویکارد

نقد جامعهشناختی بر اساس زبان متن ،پارهای از مشخاصات جامعهشناسای و دورههاای اجتمااعی تولیاد ارار را
آشکار میکند .به این صورت که اگر زبان کمتر انت اعی با واژگان کوتاه و تکراری و جماالت تج یاه شاده
باشد ،متن از مشخاصههای جوامع سناتی و ابتدایی برخوردار است؛ راکه آرار ادبی این جواماع در ساط معناا
و نلو ،ساده ،تکراری و بدون هرگونه پیچیدگی هستند.
متونی که ساختهای تلذیری ،امری و پندآمی و به صورت کیای شاخصههای ادبیّاات تعییمای را دارناد،
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معراف ساختارهای وکومتی تكصداییاند .ساختار اجتماعی سیسایه مراتبای و تبعایض طبقااتی و باه عباارتی
کاستی ،متن را به ساختهاای تکاراری ،تصااویر ایساتا و کییشاهای باا رناگ اشارافی صاور خیاال و کااربرد
جمالت فخیم و متکیاف ن دیك میکند .قالبهاای ادبای قصایده ،ماتنهاای فناای و مصانوع از ایان سااختار
پیروی میکنند .به طور کیای فروماندگی ،نازایی زبان ،عقبگردهای زبانی و سااختارهای نلاویِ ایساتا نشاان
از جامعهای دارد که در آن فقدان دموکراسی و عدم رشد اجتماعی و فرهنگای باه شام مایخاورد( .ن.ک:
همااان )191:و نیا (ن.ک :فاضاایی و کریماای« ،جامعااهشناساای ادبیّااات ،شاااخههااا و روشهااا» ()1932/1/91
).(www. sociology of literature.vco.ir

 .9-4ساختار اجتماعی همراه آهنگهاي بابام
در پژوهش واضر متن داستان نه از نظر ملتوایی بیکه از دیدگاه معانی و میاهیم نهیته در گ ارشهاای ماتن از
یك کُنش اجتماعی ،زمان و مکان و وواد بررسی میگردد تا دادههایی در ماورد شاخصاههاای اجتمااعی
آن آشکار شود و در ادامه وابستگی این اطاالعات و نشانهها در انتقاال واقعیّاتهاایی نیا باه دسات آیاد .ماتن
هدف را از منظر زبانی  -اجتماعی ،میتوان متنی با ساختاری هماهنگ ،بسیار ساده و روایتی تیاخ و گ ناده از
زاویة دید کودکانه و با روشای گ ارشاگرانه مجسّام کارد .داساتان ،ساندی اسات اجتمااعی و باا رویکاردی
جامعهشناختی که با بررسی آن میتوان به ند و ون شناخت جامعه و شرایط زیستی آن در عصار خیاق ارار
پی برد .این موضوع برجسته ،ریشه در رابطة متن با زندگینامه و روانشناسی مفلاف ،شرایط اقییمای و طبقااتی
و فرهنگی واکم بر آفاق خالاقیّت او دارد و در کناار سااختار و صاورت ادبای ،شارایط تااریخی و اقتصاادی
عصر مفلاف را نشان میدهد.
با نین بینشی میتوان متن ادبی را نهتنها بار مبناای صاورت و سااختار داساتانی ،عناصار هناری دخیال در
آفرینش و مانند آن بررسی کرد بیکه به عنوان یك متن اجتماعی به آن نگریست .نتیجة بررسای از ایان منظار
نی متیاوت با پژوهشهای ملتوایی است؛ زیرا نقد اجتماعی پژوهش متنشناسانه را از دایرة مطالعات ادبای باه
ویطههای دیگری ون جامعهشناسی دین و تاریخ اجتماعی تسرای مایدهاد و وتاای قرائاتهاای متیااوتی از
مشاهدات عینی همان متن به دست میدهد .این امکانِ فراروی ملقاق برای طارح گماناههاای کاامالً فاردی و
برخاسته از تجربیات اندیشگی و شخصی پژوهشگر و در نهایت موجب پویایی در دامنة مباوث پیراماون ماتن
و واشیة آن است و به عبارتی خود جیوهای از نگرش متن پژوهی جامعهشناسانه با باز شدن پاای دیادگاههاای
خواننده ملور دارد که در این صورت دیگر متنشناسی در ووزة مطالعات ادبی باقی نمیماند.
ساختار اجتماعی این متن ،انباشته از واژگانی اسات کاه وضاعیّتی تااریخی و اجتمااعی را بیاان مایکنناد.
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اگر ه داستان روایت میشود ،امّا عناصر اجتماعی ،نگرش نویسنده به جریاناات اجتمااعی ،وضاعیّت زنادگی
اجتماعیِ طبقات خاصّی از اجتماع بهخوبی در متن جذب شده است .ایان دانساتههاا و دادههاا را مایتاوان در
گروههای اقتصادی ،سیاسی  -اجتماعی ،اجتماعی  -فرهنگی و مانند آن دستهبندی کرد.
 .4-4طرح کلّی داستان

نویسنده با این طرح سااده ،آگااهیهاای اجتمااعی را باا اندیشاة خاود عجاین کارده اسات و باا آن وضاعیّت
اجتماعی را در زیرگروههای پایاهای نشاان داده اسات .اغیاب ایان دادههاا در خاالل جماالت داساتان معیاوم
میگاردد؛ زیارا جمیاه در داساتان دو نقاش کییادی دارد :نخسات نقاش گ ارشای ،توصاییی و کنشاگرانه و
عهدهداری روایت داستان.
«واو بابا تار میزند و آواز میخواند و من دست او را میگیرم و عروسکی نداریم که برقصد .برای نناه و
مادرب رگ پول میفرستیم و قول میدهیم که هر ه زودتر به آنها سر ب نیم( ».درویشیان.)23 :1922 ،
او ترکیباتِ تار زدن ،آواز خواندن ،گرفتن دست ،نداشتن عروسك ،پول فرستادن ،قاول دادن و سار زدن
را در ساخت جمیهوارگی گ ارش میکند ،امّا در ورای ویاههاای ایان گا ارش ،داساتانی روایات مایشاود.
کودک ،داستانِ خود و خانواده و اطرافیان را روایت میکند ،پدر و کودک با هم کاار مایکنناد و از راه تاار
زدن ،معیشت خانواده را تثمین میکنند .باه ایان ترتیاب ،جماالت داساتانی از ساویة ماتن باودن و گا ارش و
توصیف گونگی ،دستمایة گ ارشهای پایهای و هارگانة اقتصادی ،سیاسای ،اجتمااعی و فرهنگای جامعاه
میگردند.
 .2دادهها (اطّالعات جامعهشناختی)
پیش از این اشاره شد که در نقد جامعهشناسی ادبیّات ،بیشتر به سه ضیع منیاث تولیاد و نشار آراار ادبای؛ یعنای
ارر ،مخاطب ارر و بازار اپ و نشر و تا ودودی نی به آفرینندة آرار ادبی توجّه میشود ،در والی کاه تلییال
جامعهشناختی آرار ادبی و هنری قصد دارد به هماة زوایاای اجتمااعی و جامعاهشناسای آراار بواردازد .در ایان
میان ،اطاالعات و آگاهیها (دادههای) موجود در متن با دقات نظر مورد بررسی و کنکااش قارار مایگیرناد و
دستهبندی میشوند تا به موضوعاتی ون باورها و نگرشهای غالب بر خیق ارر و ارتبا نویسانده یاا شاعر باا
جامعه و از سوی دیگر تثریر عناصر و مفلایههای اجتماعی بر روند خیق آرار روشن شود.
 .7-2دادههاي (اطّالعات) اقتصادي

این اطاالعات به صورت کیای :الف :کاار و مشااغل ،ب :امااکن و ابا ارآوت ،ج :رواباط عناصار اقتصاادی و
مانند آن مشاهده میشود .کار مشاترک دو یاا ساه نسال (راوی ،پادر و ماادرب رگ) بارای تاثمین معااش در
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کارگاه ریختهگری ،دستفروشی ،دربانی ،قا اق ،کارهای خیابانی منل تاارزدن ،وااجی فیاروزی و مشااغل
خانگی مانند رختشویی و نظافت من ل دیگران ،سییدآبساازی ،کاار جاادّهای و ومال و نقال و ...امااکنی
ون قهوهخانه و قمارخانه ،مغازههای پر از اسباببازی ،دادگااه ،بیمارساتان ،پاساگاه ،مدرساة شابانه ،کارگااه
ریختهگری ،گاراژ ،سااختمان هاای با رگ و ناو باا اراغ و تابیوهاای رنگای ،ماشاین ،دیا ل ،ترییای و تاار،
عروسك ،تیین ،عیناك لبااسهاای پرعطار و خوشابو و مانناد آنکاه ورود و توصایف هار کادام در داساتان
وسابشده دقیق و با مقصدی خاص است.
«بابام قالبها را از ماسه پر میکند و آنها را خوب میکوبد تا سایت بشاود .عیسای قالابهاا را در وساط
دکاان به ردیف می یند» (درویشیان« .)11 :1922 ،همة ما برای آقا قاسم کار میکنیم ،به او مایگویناد :قاسام
اوکاو» (همان« .)11 :یك قهوهخانة ب رگ و یك قمارخانه هم دارد» (همان« .)19:پسرش هم -کاه از قصار
شیرین اسباببازی قا اق میآورده  -تیر خورده و عمو کاهی همیشه به یاد او آه میکشد و مایگویاد« :ایان
زندگی به کاهی نمیارزد» (همان.)19 :
«بابام خییی از تار زدن ماشاا خوشش میآید و بعضی روزها آن را از دسات ماشااا مایگیارد و کمای
میزند ،یواشیواش دارد یاد میگیرد و ی هایی میزند کاه مان خوشام مایآیاد( ».هماان« .)12 :باه تهاران
میرسیم .همهجا راغ است .همهجا تابیوهای رنگی ،ساختمانهای ب رگ و ناو .ویاف کاه باباام کوراسات»
(همان« .)29 :از کنار ما مردم با لباسهای پر عطر و خوشبو میگذرند ،بچّاههاایی -کاه دلام مایخواسات باه
لباسشان دست ب نم -رد میشوند ،یك بچّة کو ولو از مادرش پول میگیرد و به طرف من میدود و پاول را
در دست من میگذارد» (همان.)26 :
 .5-2دادههاي سیاسی -اجتماعی

نویسنده با اشراف کامل بر اوضاع سیاسی -اجتماعی و شرایط و مقتضیات در این داستان و البتاه آرار دیگار باه
کالبدشکافی اوضاع و اووال مردم و نقد اجتماعی پرداخته است .آگاهیهای سیاسی -اجتمااعی باه صاورت:
الف :اندیشههاای سیاسای  -اجتمااعی ،ب :ارتباا وکومات باا اراذل و اوبااش ،ج :رابطاة ارتاش باا عوامال
وکومت ،د :توجّه به قشربندی اجتماعی و نظام طبقاتی و موضوعات وابسته دیده میشوند« :همة ما بارای آقاا
قاسم کار میکنیم .به او میگویند :قاسم اوکاو ،ون شمش کبود است و این اسم مال دورة وتباازی و
اقوکشی او بوده .یك زمانی شهر شیوغ می شود و او و ند تاا وت دیگار باه یاك معیاام و نویسانده ااقو
میزنند .پ

از آن پولدار میشود و کارش باو میگیرد .دکاان ریختهگری مال اوست .او دوتا دیا ل و یاك

ترییی هم دارد .یك قهوهخانة ب رگ و یك قمارخانه هام دارد» (درویشایان« .)11 :1922 ،یاك سارباز آنجاا
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ایستاده است و نمیگذارد ن دیك بشویم ،ولی وقتی اسم آقا قاسم را مایآوریام ،ورفای نمایزناد» (هماان).
اقشار و طبقات گوناگون شامل :کارگران کارگاه ریختهگری ،دربان ،سارباز ،قا ااقچی ،ااقوکش ،تاارزن،
کابارهدار ،قهوه ی ،نویسنده و مانند آن در داستان وضور دارند.
 .9-2دادههاي اجتماعی  -فرهنگی

در بخااش دادههااای اجتماااعی -فرهنگاای ،معمااووً بااه بازتاااب موضااوعات فرهنگاای و از جمیااه :هنجارهااا و
ناهنجاریها و مصادیق هرکدام در این داستان مانند میاسد اخالقای و میاساد اجتمااعی ،باورهاا و نگارشهاا،
آداب ،سنا ت ،عرف ،قاانون ،نهادهاای اجتمااعی ،خاوراک و پوشااک ،باازی و سارگرمی ،فرهناگ عامّاه و
عامیانه و ...پرداخته میشود .برای نمونه پارتیبازی ،وتبازی ،کابارهداری ،قا اق از مصادیق ناهنجااریهاای
اخالقی و اقتصادی موجود در داستان هستند و ومایت از ستمدیده ،کار و تالش برای امرار معااش ،اعتاراض
و عدم موضع ضعف و انیعال ،غیرت و مردانگی ،همبساتگی خاانوادگی و اجتمااعی از برجساتهتارین ماوارد
ارزش و هنجار اجتماعیاند که در این داستان به شم میخورند.
باورهای مذهبی مانند آنچه در این عبارات« :ننه عیسی ورفهای دربان را میپاذیرد و اشاكهاا را پااک
میکند و با ننهام ورف میزنند و درد دل میکنند و با هام دعاا مایخوانناد و سایرة وضارت عیای (ع) ناذر
میکنند( ».درویشیان )13 :1922 ،و یا باور به شومی و بدطینتی باورهای خرافی و از جمیه اعتقاد به نلسای در
مورد شمان آبی شخصیّت منیور قاسم اوکاو یا گ ینش ترانههایی کاه بیشاتر در واوزة فرهناگ عامیاناه و
ملیای قابل بررسی هستند ،در ند جای داستان به شم مایخاورد« :نناه عیسای مایگویاد« :پسار مارا شام
زدهاند ،امیدوارم شم وسودش بترکد»» (همان« .)13 :عمو کاهی هر ه را که میبیند ،میگویاد :ایان یاك
پر کاه ارزش ندارد ،به این خاطر اسم او را عمو کاهی گذاشتهاناد» (هماان« .)11:مان عیسای را دوسات دارم،
هر ی که دارد تنها نمیخورد به من و بابا و عمو کاهی هم میدهاد» (هماان« .)19 :عماو کااهی هام پشاتش
سوخته و توی خانهاش افتاده و همسایهها از او نگهداری میکنند با نناه باه او سار مایزنایم و بارایش هندواناه
میخریم» (همان.)21 :
با مطالعة داستان اطاالعات فراوانی از سبك زندگی ،خوراک و پوشاک ،باازیهاا و تیریلاات باه دسات
میآید :قییان کشی ،رختشویی ،عروسكگردانی ،جشن عروسی ،دورهگردی ،شاگردی ،تارزنی ،ناان دود
خوری ،مراجعه به بیمارستان و پ شك ،اقوکشی ،مهمانداری ،تنها بخشی از آن است« .هماة کارگرهاا دور
هم جمع میشوند و مسابقة انگور خوری میدهند تا ببینند اه کسای بیشاتر انگاور مایخاورد( ».هماان.)19 :
«همسایهها یك دختر کو ولو را به صورت عروس درآوردهاند و در یاك وجیاة سایاه نشااندهاناد و عکا
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عیسی را جیو وجیه گذاشتهاند .همه گریه میکنند به قول ننه دل سنگ کباب میشود» (همان.)21:
شعر واجی فیروزی با تقابلهای دوتایی :داشاتن و نداشاتن ،قادرت و ضاعف« .مارغ و مااهی ،خاویاار و
خامه و شیر و کره مال شما ،نان و دوغ و شیره و جغوری بغوری مال ما .وله و باغ و درخت و پارک وی ماال
شااما ،الااه و غااار و لجاان ،خاااک خیابااان مااال مااا»(همااان )21 :و ...یاادآور شااعرهای عامیانااة «گنجشااکك
اشیمشی» و «بوی گندم مال من» است که خود نیاز به پژوهشای در واوزة برابرنهااد رویاارویی و تقابالهاای
دوگانه دارد.
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